
องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.

 กระทรวงมหาดไทย
ผู้วา่ราชการจังหวดั
นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล 411209 22311 08-9203-0691
 411248 21944  
นางมยรีุ  กมุภวิจติร  (เลขาฯ)  08-3866-6680
นายอคัรเดช  คล้อยบุญ (เลขาฯ) 08-7569-9168
นางสาวศรีสมร  โตมาก (เลขาฯ) 08-0681-7740
นางสาวธารทิพย ์ อาลัยสุข (เลขาฯ) 08-4494-6031

รองผู้วา่ราชการจังหวดั 1
นายพิภชั ประจันเขตต์ 411207 22313 08-9203-4031
นายภเูมธ  เปมิพงค์ (เลขาฯ ) 06-3902-0708
นายนพดล  อนิน้อง  (เลขาฯ) 06-3901-6915

นางนภสันันท์  จ าปาจ ี (เลขฯ) 09-1295-1684

 21903

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
นายสมเกียรต ิ พูลสุขเสรมิ 413070 22312 08-9203-4035

21902
นางสาววิไลพร  เศรษฐเสรี (เลขาฯ)   08-1722-1115
นายภธูิป  ศรีสะอาด (เลขาฯ) 064-1807258
    
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 413501
นายกเหลา่กาชาดจังหวดัอุตรดิตถ์
นางกษมา  อ้ึงจิตรไพศาล   
รองนายกเหลา่กาชาดจังหวดัอุตรดิตถ์
นางฉววีรรณ  ประจันเขตต์ 413501  

 

ส านักงานจังหวดัอุตรดิตถ์
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
นายพยงค์  ยาเภา 411003 22220 08-9203-4421

21940
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
พันตรี รังสรรค์  รังษิรุจิ 411668 22222

 22314
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพัฒนาจังหวัด

      ส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์                                                   

ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

ที่ท างาน
โทรศัพท์มอืถือ



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

นายเอกพร อานุภาพภราดร 411977 21905 08-9960-2101
ต่อ  21905  08-9203-4426



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ
นายสมพงษ์  คงสวัสด์ิ 411977 22221
 ต่อ  21943  
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารทรพัยากรบุคคลจังหวัด
นางมนทกานต์  พวงรังษี 411977 22224 08-5484-2660

ต่อ 22224   

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นางวรรณทิพย ์เกดิกล  า 411977 21913 08-7313-9731
นางสาวกลุธิดา ไชยสาร ต่อ 21913 21913 09-0893-1513

ศูนย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 412528   
(ศอ.ปส.จ.อต.)    

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัด
นายสหวชิ  อภิชยัวศิรุตกุล 415981 21908 08-9961-8641
 414036 22330  
นายธนชาติ  กาญจนพังคะ (เลขาฯ) 06-3902-4604
นายประทีป  ค านวณ (เลขาฯ) 08-4818-5848
หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดอุตรดติถ์
นางณิรดา  พรมสุวรรณ 415981, 413775 21909 08-9857-2850
ป้องกันจังหวัด
นายสุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง 412528 21912 08-1833-3074
เสมยีนตราจังหวัด 
ว่าง 411537 21911 -

ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
นางสาวนิตยาวรรณ  เลื อนลอย 411686 22356 08-4874-0589

ส านักงานที่ดนิจังหวัดอุตรดติถ์
เจ้าพนักงานที่ดนิจังหวัด
นายวาทิน  หล าสาคร 411117 22380 09-1447-4275

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัฯ
นายณัฐวัฒน์  เกตุจนัทร์ 417989 22383 08-9969-6813

ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด 21945 ต่อ 16 08-9924-5047
นายทวนทอง  ศิริมงคลวิชย ์ (รักษาราชการแทน) 413348 ต่อ 16 22359 08-1811-2040



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ท้องถ่ินจังหวัด
นายวิชญ์ธวัช  อจัฉริยฉตัรา 403008 21962 08-9254-4714

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(มท.)
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าฯ
นายยงยทุธ  จหู้อง 409678 08-2400-9907
การประปาส่วนภมูภิาคสาขาอุตรดติถ์
ผู้จัดการการประปาฯ
นายพิสิฐ  ประสิทธิวงษ์ 479874  08-1953-1842



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักนายกรัฐมนตรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)
พันเอก ทรงยศ  ทองกอ้น 411354  09-1928-9699

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด    
นางดุษฎ ี ถาวรจตุรวัฒน์ 412729 09-2246-8361
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   

จังหวัดอุตรดติถ์  

ผู้อ านวยการ สวท.จังหวัดอุตรดติถ์
นายบุญวาทย ์ สมศักด์ิ 817716 09-2246-8605
อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดติถ์
นายสถานี อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดติถ์   
นายพิพัฒน์  สังขแ์กว้ 414616 09-4480-3073

ส านักงานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานคณะกรรมการฯ
นายสมบูรณ์  พรหมเมศร์ 414072 08-1605-4067
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
นายบัญชา  อรุณเขต 407427 08-9704-5904

 กระทรวงกลาโหม
มณฑลททหารบกที่ 35 (มทบ.35)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35
พล.ต.ชาตรี มณีพงษ์ 428134  -
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35
พ.อ. ศุภฤกษ์  สถาพรผล 428120 ต่อ 120 08-1973-5656
พ.อ ทรงยศ  ทองกอ้น 411354  09-1928-9699

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ส านักงานพัฒนา
ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (พล)
ผู้บังคับหน่วยฯ
พ.อ.ณรงค์ชยั  ไชยชนะ 055-322727 พิษณุโลก 08-1560-4444
กรมทหารมา้ที่ 2 (ค่ายพระยาพิชยั)
ผู้บังคับการกรมทหารมา้ที่ 2 
พันเอกชาตรี สงวนธรรม 428109  08-1887-0064
กองพันทหารมา้ที่ 7
ผู้บังคับกองพันทหารมา้ที่ 7
พ.ท.กฤตินันท์  นิโลบล 428118  08-6100-0312



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

กองพันทหารปืนใหญท่ี่ 20
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญท่ี่ 20
พันโท ปริญญ์ ฤกษ์เยน็ 427592  08-6930-0805
ส านักงานสัสดจีังหวัดอุตรดติถ์
สัสดจีังหวัดอุตรดติถ์
พ.อ. วิสูตร  นุชน้อมบุญ 411976  08-6440-6680
หน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาว
ประจ าพ้ืนที่ 1
หัวหน้าหน่วยประสานงานฯ
พ.อ. เจนรบ  เมืองทอง 429228  09-8746-5865



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

กระทรวงการคลัง
ส านักงานคลังจังหวัด 412573

คลังจังหวัด 416242
นางสุชญา  การงาน 411223 ต่อ 301  06-5519-9206

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่อุตรดติถ์
สรรพสามติพ้ืนที่อุตรดติถ์
นายนิรันดร์  ศรีการะเกตุ (รักษาราชการแทน) 411767  06-5724-6218

ส านักงานธนารกัษ์พ้ืนที่อุตรดติถ์
ธนารกัษ์พ้ืนที่ฯ 417751
นายสายญั  โชติกรณ์ 411985  06-5505-4013
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่อุตรดติถ์
สรรพากรพ้ืนที่ฯ 
นางสุภาภรณ์  ช านาญชา่ง 417078  08-1953-3776
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยัจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดถ์ิ  

นางลัดดา  โพธิตุ้ย 416748 08-1174-8994

ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการส านักงานฯ
พ.อ.อ.มณฑล  ป้องป้อม 440268 440853 08-0515-6996
ธนาคารออมสินภาค 7 อุตรดิตถ์ (ชั้น 3 สาขาคลองโพ)
ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิภาค 7
นายกฤษณ์ธนภมูิ์  แพ่งพิพัฒน์ 403667 08-1962-4599
ธนาคารออมสินเขตอุตรดติถ์ (ชั้น 4 สาขาคลองโพ)
ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดติถ์  
นางนวลปรางค์  ครองธานินทร์ 08-9960-7221

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาอุตรดติถ์
ผู้จัดการธนาคารฯ
นางสาวเบ็ญจรัตน์ อนิทรสงเคราะห์ 440435-8 09-2260-3468

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ(สาขาอุตรดติถ์)
ผู้จัดการสาขาอุตรดติถ์ (SME Bank)
นายจรีศักด์ิ  แสนพรม 411872 08-5980-8014

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อต. (กทจ.)    

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดติถ์
นายวรวิทย ์ วีระเชวงกลุ 479862 08-9851-2414



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดติถ์ (กกท.)   

ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา ฯ 817708
นายสุกจิ  เสงี ยมโปร่ง 817710 08-1555-2635
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านักงานแพร(่อุตรดิตถ์ แพร)่
ผู้อ านวยการ สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
นางสิรินาถ  ฉตัรศุภกลุ 054-521127 054-521119 08-6896-5683



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ส านักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาสังคมฯ จังหวัด  
นางจติติมา  กรีอารี 414061  08-4700-3740
ส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 9    
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 9
นางบงกช  สัจจานิตย์ 406009  08-1980-5239
ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึงจังหวัดอุตรดติถ์
ผอ.ศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวดัอุตรดิตถ์
นายช านาญ  พิพัฒน์พูนสิริ 479913 06-3192-7451
นิคมสรา้งตนเองล าน้ าน่าน
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองฯ
นายสุชาติ  แสงพรม 479905 08-9897-8317
บ้านพักเดก็และครอบครวั จ.อุตรดติถ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.อุตรดิตถ์   
นายอนิปัน  รบชนะ ๔๗๙๗๙๑  08-4439-4983
 479792 -
ส านักงานเคหะชมุชนอุตรดติถ์   
หัวหน้าส านักงานฯ 09-1885-2509
นายสันติ  อนิสว่าง 431485-6 09-8535-7011

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัด
เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด
นายสุรพล ปุสุรินทร์ค า (รักษาราชการแทน) 403195  09-5751-8972
ส านักงานเกษตรจังหวัด
เกษตรจังหวัด  
นายประโชติ   นิลรัตน์ 411769  08-7204-9393
ส านักงานสหกรณจ์ังหวัด
สหกรณจ์ังหวัด
นายกรกฎ  ชยตุรารัตน์ 444089  -
ส านักงานประมงจังหวัด
ประมงจังหวัด
นายนิพนธ์  อปุการัตน์ 411372  09-8747-2709
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
นางกติติวดี  โชติปรายน 816803  08-6651-1160



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานการปฎริปูที่ดนิจังหวัด
ปฎริปูที่ดนิจังหวัด
นายสถติย ์ แสงจนัทร์ (รักษาราชการแทน) 428503  08-1877-0308
โครงการชลประทานอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุตรดติถ์
นายชลเทพ  ทาตรี  428284  08-1886-6444
ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณอุ์ตรดติถ์
หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชสีหกรณอุ์ตรดติถ์
นายสมศักด์ิ  ตาทิพย์ 08-9961-6842



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

สถานีพัฒนาที่ดนิอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดนิอุตรดติถ์
นายวิชยั  ทองขาว 428295  08-0165-5005
ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่ 12
ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญท่ี่ 12
นายยทุธนา  มหานุกลู 817891 08-1939-7783
ส านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่ 4
ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญท่ี่ 4 09-8256-8257
นายวชริะ  เอี ยมละออ 446223 06-4159-6045
โครงการส่งน้ าและบ ารงุรกัษาผาจุก
ผู้อ านวยการโครงการสง่น้ าและบ ารุงรักษาผาจุก
นายณฐพล ชุ่มสวัสด์ิ  - 08-9708-8785
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย ฯ
ว่าที ร้อยตรี สมนึก  คงทรัตน์ 491002  09-4497-5168
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ
นายสิทธิ์  แดงประดับ 436317 08-9922-4599
ดา่นกักกันสัตว์อุตรดติถ์
หัวหน้าดา่นกักกันสัตว์อุตรดติถ์
นายญาณากร  แห่งพิษ 040134   08-1025-4776
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิรกิิติ์อุตรดติถ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ
นายวิจกัษ์ ขนุพลชว่ย 414091  08-4739-7979
ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดฯ
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสรมิฯ
นายมนัส  เสียงกอ้ง 817714 08-1513-8313
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาอุตรดติถ์
หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ
นางสาวกมนพรรณ  สวัสดี
การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
นายนเรนทร์ฤทธิ์  เรือนค า 429481 09-5476-8325

กระทรวงคมนาคม
ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดติถ์)
ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 9
นายเจริญ  พยงุวิวัฒนกลู 428239 - 112  08-7832-8000



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานขนส่งจังหวัด
ขนส่งจังหวัด

นายภสิูทธิ์ อนันทวัฒน์ 816796-17  06-1413-2247
แขวงทางหลวงอุตรดติถ์ที่ 1
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถ์ที่ 1
นายกฤษณ์  หย  าวิไล 411005  082-4717616
แขวงทางหลวงอุตรดติถ์ที่ 2    

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถ์ที่ 2  
นายบัณฑิต  รักษาดี 428085ต่อ102  09-9129-5685



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ์
นายพจรินทร์  โพธิ์เงิน 411317  08-1832-8719
ส านักงานเจ้าท่าภมูภิาคที่ 1 สาขาแพร่
ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าฯ
นายอติรุจ  จ ารูญ 054-530958 09-2949-9359
ศูนย์ปฏบิัตกิารเดนิรถภาค ๓ ฝ่ายปฏบิัตกิารเดนิรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้อ านวยการศูนย์ภาคเหนือ ฝ่ายปฏบิัตกิารเดนิรถ
นายชาณถโ์ชคชยั  ไชยทิพย ์ 417233  08-2406-5916

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด    

ผู้อ านวยการ สนง.ทรพัยากรธรรมชาตฯิ
นายเชวง  ไชยหลาก 411056 08-1752-1065
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 9    

ผู้อ านวยการส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 9 (พล)
นายยรรยงค์  อนิทฤทธิ์ 266251-4 08-9205-8098
อุทยานแห่งชาตติน้สักใหญ่/วนอุทยานตน้สักใหญ่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสกัใหญ่/วนอุทยานต้นสกัใหญ่
นายวัชรพล แซ่เจี ย -  08-9858-7332
อุทยานแห่งชาตลิ าน้ าน่าน    

หัวหน้าอุทยานแห่งชาตลิ าน้ าน่าน
นางพงศ์สัณห์  รัตนสุวรรณ 436751 09-8261-4158
ศูนย์ป่าไมอุ้ตรดติถ์
ผอ.ศูนย์ป่าไมอุ้ตรดติถ์   
นายสัญญา  แกว้ธรรมานุกลู 413065 08-1971-4971
อุทยานแห่งชาตภิสูอยดาว    

หัวหน้าอุทยานแห่งชาตภิสูอยดาว
นายก าจรเดช ศรีวิลัย 436793 08-1884-7021

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส านักงานสถิตจิังหวัด
สถิตจิังหวัดอุตรดติถ์ 08-3161-4357
นางศุภกานต์  พรหมน้อย 411936  09-0980-4231
สถานีอุตนิุยมวิทยาอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการสถานีอุตนิุยมวิทยาอุตรดติถ์



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

นายอนุรักษ์  เอื้ออนุวงศ์ 411051  08-1972-9670
ที่ท าการไปรษณยี์จังหวัดอุตรดติถ์
หัวหน้าไปรษณยี์จังหวัด
นายนุรัตน์  แสนสุรินทร์  411002  09-1772-3638
ผู้จัดการส านักงานบรกิารลูกค้า กสท.อุตรดติถ์ (CAT)
นายอสุสาหะ โชคดี 49799 08-1231-0169
ส่วนบรกิารลูกค้าจังหวัดอุตรดติถ์ (บ.TOTจ ากัด(มหาชน))

นายปัญญา  สนิทอนิทร์ (รกท.) 414444 08-6930-0888



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

กระทรวงพลังงาน
ส านักงานพลังงานจังหวัด  

พลังงานจังหวัด  
นางสาวพัฒน์นรี  กมลสุรเชษฐ์ 444157 08-1700-1732
เขื่อนสิรกิิติ์  

ผู้อ านวยการเขื่อนสิรกิิติ์   
นายวรพจน์ วรพงษ์ 461140 ต่อ 2000 08-1786-6729

กระทรวงพาณชิย์
ส านักงานพาณชิย์จังหวัด
พาณชิย์จังหวัด
นางณัฐพร  มหาไพบูลย์ 817567 ,817746  08-1973-5134

กระทรวงยุตธิรรม
เรอืนจ าจังหวัดอุตรดติถ์   

ผู้บัญชาการเรอืนจ าจังหวัดอุตรดติถ์
นายประมวล  พูลสวัสด์ิ 411235  09-8260-8938
ส านักงานคุมประพฤตจิังหวัด    

ผอ. ส านักงานคุมประพฤตจิังหวัด
นายนพฤทธิ์ จติปรีดา (รักษาราชการแทน) 830838  08-1909-0146
ส านักงานบังคับคดจีังหวัด   

ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดจีังหวัด 440563
นายยรรยง  เอกอฬุารพันธ์ (รักษาราชการแทน) 440562  08-6510-1073
สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
จังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัอุตรดิตถ์   
ว่าที ร้อยตรีสงกรานต์   ชสูาย 083835     08-1909-0887
ส านักงานยตุิธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์(ประธานกรรมการบริหารส านักงานยตุิธรรมจังหวดัฯ)
ยตุิธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์
นายนพฤทธิ์ จติปรีดา (รักษาราชการแทน) 830832-0

 กระทรวงแรงงาน
ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดติถ์
แรงงานจังหวัด
นางรตี วัลลิสุต 440172-3 22350 09-7224-8631



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
นางสาวอรุณลักษณ์  ดิษบรรจง 431964  08-1887-0481
ส านักงานจัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด  
นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ 417016-17  08-1801-6261
ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
สวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 442535-6  
นายธานี  พาเขยีว 407800  08-1834-2430



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานอุตรดติถ์    

ผอ.สนง.พัฒนาฝีมอืแรงงานอุตรดติถ์
นายมานิตย ์ มงคลชื น 428042-3  08-5483-8652

กระทรวงวัฒนธรรม
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

วัฒนธรรมจังหวัด
นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช 403093  06-5929-0649

กระทรวงสาธารณสุข
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยเ์กษม  ต้ังเกษมส าราญ 411439  08-9644-4363

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุตรดติถ์
นายแพทยอ์ายสุ  ภมะราภา 830782 08-1888-7486
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ
นางสุธาดา อนิทรก าแหง ณ ราชสีมา 830785  08-1474-6581

08-1280-5573

กระทรวงอุตสาหกรรม
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    

อุตสาหกรรมจังหวัด
นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ 411684  06-1419-9120

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์    
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  06-1397-7232
นางจรรยา  รัตนเลขา 417796

กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   (เมือง,ลับแล,พิชัย,ทองแสนขัน,ตรอน)
ผู้อ านายการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เขต 1
นายชชัชยั  ทับทิมออ่น 817760  08-1765-7081
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  (ท่าปลา,น้ าปาด,ฟากท่า,บา้นโคก)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เขต 2
นายสมพงษ์  พรมใจ 481125  08-1320-9247



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดติถ์
นายอมรศักด์ิ ปิ่นทอง 429274 09-3137-6422



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39
ผู้อ านวยการ สนง.เขต พ.ท.การศึกษาฯ
นายสุชน วิเชยีรสรรค์ 267235-6 08-9494-6555
ที ต้ังโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
ชื อศูนยป์ระสานงาน สนง.เขตฯ จ.อต. คือโรงเรียนอตุรดิตถ์
รอง ผอ.สพม. เขต 39 คือ นายวันชาติ อว่มแจง 08-1971-1269,055-413837

สนง. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา    

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จ.อุตรดติถ์
นายสมเจตน์  สวาศรี 817729 08-6857-3410
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบรเิวณชายแดน อต.
ผู้อ านวยการฯ
นายนฤเทพ  เจริญเรือง (รักษาราชการ) 496005 08-1130-1850
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการฯ
นางจนิดา อุ่นทอง 427589 08-9856-3228
ส านักงานส่งเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์(สกสค)
ผู้อ านวยการฯ
นายธ ารงรัฐ  จอมสืบ 442228 ต่อ 126 08-6447-7108
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั ฯ   
ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หลา้ 413876 09-1972-2882
วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการฯ 412814 08-1881-6799
นายไพฑูรย ์ ตัณทานนท์ 411221  08-1475-2768
วิทยาลัยสารพัดชา่งอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการฯ
นายจรีพัฒน์  เจี้ยมกลิ น 416879  08-1971-2138
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการฯ
นายอนันต์  โดรณ 412917  08-1087-1271
โรงเรยีนอุตรดติถ์    

ผู้อ านวยการฯ 
นายบัญชร  จนัทร์ดา 411104   -
โรงเรยีนอุตรดติถ์ดรณุี  

ผู้อ านวยการฯ 
นายธารา  น่วมศิริ 411105ต่อ213  08-6428-0337
โรงเรยีนเตรยีมอุดมน้อมเกล้าฯ



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ผู้อ านวยการฯ
นายประมุข ธนวัฒน์ 479932-3  08-1953-7899
โรงเรยีนอนุบาลอุตรดติถ์    

ผู้อ านวยการฯ
นางนิตยา  แฟงสวัสด์ิ (รกท.) 416524/411060 08-9859-2590
วิทยาลัยการอาชพีพิชยั  

ผู้อ านวยการฯ
นายวรวัฒน์  เหล็กสิงห์ 832043  08-9272-0141
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการฯ
นายจกัรินทร์  มีประเสริฐกลุ 442930-4 08-3161-0688



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ต ารวจภธูรจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้บังคับการต ารวจภธูรจังหวัดอุตรดติถ์   
พล.ต.ต.พยหู์  ธนะศรีสืบวงศ์ 409900  08-1887-6125
สถานีต ารวจภธูรเมอืงอุตรดติถ์    

ผู้ก ากับการ
พ.ต.อ. นนทวร  สีอนิทร์ 411038  08-5811-5353
ต ารวจสันตบิาลจังหวัดอุตรดติถ์
หัวหน้าต ารวจสนัติบาลอุตรดิตถ์
ร.ต.ท. เกื้อการ  ตันไชย 417452 09-5639-9319
กองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 314
ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 314
พ.ต.ท. ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน (ผบ.ร้อย ตชด.314) 489052  06-2391-5359
กองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 316
ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 316
พ.ต.ต.กติติพงษ์  ชยัอนันต์ 481185  09-1854-9062
กองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 317    
ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 317
พันโท นพกลุ  ไชยกล 486177  08-6199-7386
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจังหวัดอุตรดติถ์
สารวตัรตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดัอุตรดิตถ์
พ.ต.ท.หญิง ทศพร  สุริยนัต์ 479994

ศาล
ศาลจังหวัดอุตรดติถ์   
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
นางสาวงามจติ  อน้ยาง 416205,414154 08-9280-0250
ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัฯ
นายอดุลย ์ ญาณกติต์ิกรู 411627,411715  -

องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ/องค์กรอิสระ
ส านักงานอัยการสูงสุด

ส านักงานอัยการจังหวัดฯ
อัยการจังหวดัอุตรดิตถ์
ดร.ประเสริฐ จรัญรัตนศรี 411265 09-2246-2393
ส านักงานอัยการคดเียาวชนและครอบครวัจังหวัดฯ



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวดัอุตรดิตถ์
ว่าที  รต.สมคิด ตุ้มวารี 414372
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบงัคับคดีจังหวัดฯ
อัยการจังหวดัคุ้มครองสทิธแิละชว่ยเหลอืทางกฎหมายฯ
นายศุภวัฒ์  บุญนิมิตร 411832 06-3203-0525
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ผอ.กกต.ประจ าจังหวดัฯ   
ว่าง 428571  -



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดฯ
ว่าง 411070-1
ส านักตรวจเงนิแผ่นดนิจังหวัดอุตรดติถ์
ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน จ.อต.
นางสาวศรีอ าพร เสรีวัฒนา 411172    -

ส่วนราชการระดบัอ าเภอ
นายอ าเภอเมอืงฯ
นายธาตรี  บุญมาก 413440 08-1867-6085
นายอ าเภอลับแล
นายศิวัช  ฟูบินทร์ 431089 081-8676086
นายอ าเภอพิชยั
นายปรัชญา  เสริฐลือชา 421023 081-867-6097
นายอ าเภอตรอน
นายสกลุไชย  จมูทอง 491114 081-8676092
นายอ าเภอทองแสนขนั
นายสาโรช  ภทัรชานนท์ 418175 081-8676144
นายอ าเภอท่าปลา
นายสมศักด์ิ  ชุ่มแจม่ 499096 081-8676114
นายอ าเภอน้ าปาด
นายศุภชยั  บุญทิพย์ 481032 081-867-6119
นายอ าเภอฟากท่า
นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ 489078 081-8676125
นายอ าเภอบ้านโคก
เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ 486124 081-8676130

ส่วนราชการท้องถ่ิน    

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
นายชยัศิริ  ศุภรักษ์จนิดา 411259  08-1887-4774
ส านักงานเทศบาลเมอืงอุตรดติถ์
นายกเทศมนตรเีมอืงอุตรดติถ์
นายส าราญ  เอื้อจริวาณิชย์ 417245 08-1962-2599

เอกชน สมาคม ชมรม และธนาคาร
หอการค้าจังหวัดอุตรดติถ์



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดติถ์ 
นายประพลวัต  ปัญญายงค์ 417692 08-1819-7843
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  
ดร.นวรัตน์  ทรงเกยีรติกลุ 403083 08-1605-0320

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดติถ์
นายจตุพร  เพิ มไทย (ธนาคารกรุงไทย สาขาอตุรดิตถ์) 407411 ต่อ 12 -
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดอุตรดติถ์
นายชชักจิ  บูรณธนานุกจินท 09-2929-6179



องค์การฯ(055) สื่อสาร สป.
ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ที่ท างาน

โทรศัพท์มอืถือ

สมาคมก านันผู้ใหญบ่้านจังหวัดอุตรดติถ์
นายกสมาคมฯ
นายไพรฑูรย ์พรหมน้อย 414616 08-2428-9090
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ์
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ์
นางกญัญาวีร์  ศิริกาญจนารักษ์ 409764, 442554 09-3594-3965
ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานชมรมสื่อมวลชนอุตรดติถ์
นายโปรย  สมบัติ (หนังสือพิมพ์ทันขา่ว/ทีวีชอ่ง 7 ) 08-1115-8989
สมาคมนักขา่วจังหวัดอุตรดติถ์
นายกสมาคมนักขา่วจังหวัดอุตรดติถ์
นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ 06-1292-8668
สมาคม กสทช.จังหวัดอุตรดติถ์
นายกสมาคม กสทช.จังหวัดอุตรดติถ์
นางปัทมา  จนันะ 448479 08-1942-1226
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ์
นายชวลิต  ค าเพ็ง 816621 08-1475-6591
ชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคจังหวัดอุตรดติถ์
ร้อยตรีเคลือ มีสุข 08-9567-8095

ขบวนองค์กรชมุชนจังหวัดอุตรดติถ์
ประธานขบวนองค์กรชมุชนจังหวัดอุตรดติถ์ 09-8198-6288
นางสาวพรวจ ี ปะนที 08-9564-2167
เครอืขา่ยประชาสังคมจังหวัดอุตรดติถ์ 
ประธานเครอืขา่ยประชาสังคมจังหวัดอุตรดติถ์ 
นายจณิณ์เกษม  เชื้ออนิทร์ 08-1786-2996
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